
 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 

 

 

~ 9 ~ 
 

การศึกษาระดับความผูกพันในงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานเขตอุบลราชธานี 

A study of levels of staff engagement employed at Siam Commercial Bank Public Company 
Limited, Ubonratchathani area office 

 
ปิยะภรณ์ จิรตรัยรัตน์กุล1 รศ.ดร.ทิพย์วรรณา งามศักดิ์1 

1วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
*Email: aimaim.kitti@gmail.com  

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความผูกพันในงานของพนักงาน 2) ความแตกต่างระหว่างต าแหน่งงาน 
และอายุงานที่แตกต่าง กับความผูกพันในงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตอุบลราชธานี 
วิธีการศึกษาใช้แบบสอบถามของ Utrecht Work Engagement Scale จ านวน 9 ข้อใช้พนักงานทั้งหมด จ านวน 245 คน  
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับความผูกพันในงานทั้ง 9 ข้อ อยู่ในระดับ บ่อยมาก  พนักงานที่มีต าแหน่งงานที่แตกต่าง
กัน มีความรู้สึกอยากไปท างาน เม่ือตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแตกต่างกัน และพนักงานที่มีอายุงานที่แตกต่างกัน มีความรู้สึกอยาก
ไปท างานเม่ือตื่นขึ้นมาในตอนเช้า มีความสุขเม่ือได้ท างานอย่างเข้มข้น มีความภูมิใจในงานที่ท าและมีการปฏิบัติงานจนลืม
เวลาแตกต่างกัน   
ค าส าคัญ: ความผูกพันในงาน, พนักงานธนาคาร 
 

ABSTRACT 
This study aimed to 1) investigate the levels of work engagement of bank staff 2) compare the 

difference between the position ranking and years of experience in relation to work engagement of  staff of 
Siam Commercial Bank Public Company Limited in UbonRatchathani Area Office. Nine-item version of Utrecht 
Work Engagement Scale was used with 245 of the bank staff. The results showed that the levels of work 
engagement among all staff were found at the level of very often in all of 9 items. The difference in job 
positions showed difference in level of work engagement of one item which indicated  that it was the feeling 
of being in favor of going to work when getting up in the morning. The difference in years of service showed 
difference in level of work engagement in four items which were the feeling of being in favor of going to work 
when getting up in the morning, the feeling of being happy when being working intensely, the feeling of being 
proud of own work and the feeling of getting carried away with work. 
Keywords: work engagement, bank staff, Utrecht Work Engagement Scale 
 
1. บทน า 
 ทรัพยากรของบุคคล ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่า
และมีความส าคัญอย่างยิ่งกับองค์กร เพราะท าให้องค์กร
น้ัน ๆ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรก าหนด
ไว้ การที่องค์กรสามารถคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างาน 
น้ันดูเหมือนจะง่าย แต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรักษาบุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถ และการเป็นที่ยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน ได้รับแรงสนับสนุนในสังคมน้ัน เพื่อที่ จะ

ทรัพยากรบุคลากรให้อยู่กับองค์กรให้ได้นานที่สุดกลับ
เป็นสิ่งที่ยากกว่าองค์กรจึงต้องสร้างความผูกพันในงานให้ 
เกิดกับทรัพยากรบุคคล เพราะความผูกพันในงานน้ันเป็น
สิ่งที่กระตุ้นให้ทรัพยากรบุคคลเกิดความกระตือรือร้น 
อุทิศตนให้กับงาน ที่จะพยายามให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย หรือการได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน 
และการได้มีส่วนร่วมในการท างาน ล้วนเป็นเหตุจูงใจให้
เกิดความผูกพันในงาน พนักงานที่มีต าแหน่งงานที่ต่างกัน  
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และอายุงานที่ต่างกันจะมีผลต่อความผูกพันในงาน 
เน่ืองจากพนักงานแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะ
เป็นความคิดที่ต่างกัน หน้าที่ในการท างานต่างกัน ซ่ึงได้
เผชิญกับสถานการณ์ ภาระของงาน แรงกดดันทาง
อารมณ์ และสภาพจิตใจที่แตกต่างกัน จึงท าให้ต าแหน่ง
งานที่ต่างกันและอายุงานที่ต่างกัน 
จะมีผลต่อความผูกพันในงาน (Bakker and Demerouti, 
2008) อ้างอิงแนวคิดรูปแบบ (Job demands–
resources Model : JD-R Model)   
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. ศึกษาระดับความผูกพันในงานของพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขต
อุบลราชธานี  

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่าง ต าแหน่ง
งาน และอายุงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันในงาน
แตกต่างกันของพนักงาน  
 
3. วิธีการศึกษา 
 3.1 วิธีการศึกษาระดับความผูกพันในงานของ
พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
เขตอุบลราชธานี  

3.1.1 ประชากร 
พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
เขตอุบลราชธานี จ านวน 245 คน ใช้ประชากรทั้งหมด
เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช้ ใ นการ ศึ กษาคื อ 

แบบสอบถามของ Utrecht Work Engagement Scale 
จ านวน 9 ข้อ ของ Schaufeli and Bakker (2006)โดย
ใช้มาตราวัด 7 ระดับได้แก่ 6 หมายถึง สม่ าเสมอ, 5 
หมายถึง บ่อยมาก, 4 หมายถึง บ่อย,3 หมายถึง บางครั้ง 

, 2 หมายถึง ไม่ค่อยมี, 1 หมายถึง แทบไม่เคย , 0 
หมายถึง ไม่เคยเลย  โดยใช้เกณฑ์การแปลผลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย โดยมีแบบสอบถาม 2 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานเขตอุบลราชธานี ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน ต าแหน่งงาน และอายุงาน ซ่ึง
มีระดับการวัดแบบมาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
และการวัดแบบมาตรอันดับ (Ordinal Scale)สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่และร้อยละ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นถึงระดับความ
ผูกพันในงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานเขตอุบลราชธานี โดย  Utrecht 
Work Engagement Scale จ านวน 9 ข้อ โดยใช้มาตรา
วัด 7 ระดับได้แก่ 6 หมายถึง สม่ าเสมอ, 5 หมายถึง บ่อย
มาก, 4 หมายถึง บ่อย,3 หมายถึง บางครั้ง , 2 หมายถึง 
ไม่ค่อยมี, 1 หมายถึง แทบไม่เคย, 0 หมายถึง ไม่เคยเลย  
โดยใช้เกณฑ์การแปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย  โดยมีค่า 
Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.711 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ ความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.2 . วิธีการศึกษาความแตกต่างระหว่าง 
ต าแหน่งงาน และอายุงานที่แตกต่างกัน กับความผูกพัน
ในงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานเขตอุบลราชธานี 

การศึกษาความแตกต่างระหว่าง ต าแหน่งงาน 
และอายุงานที่แตกต่างกัน กับความผูกพันในงานใช้สถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistic) หาความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใช้ 
Duncan’s Multiple Range Test 
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4. ผลการศึกษา 
4.1 ผลการศึกษาระดับความผูกพันในงานของพนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตอุบลราชธานี   
4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

คุณลักษณะทั่วไปทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบมีรายละเอียดดัง ภาพที่ 

 

 
  ภาพที่ 1 ความถี่ ร้อยละ ของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ การศึกษา ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 
อายุงาน รายได้ 
 

จากภาพที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงร้อยละ 57.10 และอายุส่วนใหญ่จะมีอายุ 31–40 ปี ซ่ึง
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นระดับปริญญาตรี ร้อยละ 75.50 ต าแหน่งงานส่วนใหญ่จะเป็นระดับพนักงานธนกิจร้อยละ 
37.60 อายุงานส่วนใหญ่จะ 2 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 23.30 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่จะมีรายได้ 20,001 
บาท-30,000 บาท ร้อยละ 46.124.1.2 ข้อมูลระดับความผูกพันของพนักงาน ข้อมูลระดับความผูกพันของ 
พนักงานมีรายละเอียดดังกราฟที่ 2  
 

 
กราฟ ค่าเฉลี่ยความผูกพันในงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตอุบลราชธานี 
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จากกราฟที่ 2 พบว่า ความผูกพันในงานของพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขต
อุบลราชธานี มีระดับความผูกพันในงานของพนักงานอยู่
ในระดับ บ่อยมาก  

4.2. ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่าง 
ต าแหน่งงาน และอายุงานที่แตกต่างกัน กั 

บความผูกพันในงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตอุบลราชธานี 

4.2.1 ความแตกต่างระหว่าง ต าแหน่งงานที่
แตกต่างกัน กับความผูกพันในงานความแตกต่างระหว่าง 
ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน กับความผูกพันในงานมี
รายละเอียดดังภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างความผูกพันในงานตามต าแหน่งงานที่ 
จากภาพที่ 3 ผลการเปรียบเทียบต าแหน่งงาน กับปัจจัยความรู้สึกอยากไปท างาน เม่ือตื่นขึ้นมา ในตอนเช้า ที่

ส่งผลต่อความผูกพันในงานของพนักงานความแตกต่าง เม่ือท าการพิจารณาแยกเป็นรายคู่  พบว่า มีความแตกต่างกันคือ 
พนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการกับระดับหัวหน้ามีระดับความผูกพันในงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับบ่อยมาก และพนักงานระดับ
พนักงานกับระดับผู้จัดการมีระดับความผูกพันในงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ บ่อยมาก  

4.2.2 ความแตกต่างระหว่างอายุงานที่แตกต่างกัน กับความผูกพันในงาน 
ความแตกต่างระหว่างอายุงานที่แตกต่างกัน กับความผูกพันในงานมีรายละเอียดดังภาพที่ 4  
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การ

ปฏบิตังิ

านจน

ลมื

เวลา 

ความ

ยดึมัน่

ผูกพนั

ในงาน

รวม 

พนกังานธนกจิ 5.09 5.17 5.2 5.18 5 5.08 5.23 5.23 5.15 5.14 

ระดบัหวัหน้า 5.19 5.18 5.17 5.12 4.55 4.97 4.99 5.09 5.04 5.03 

ระดบัผู้ช่วยผู้จดัการ 5.11 5.07 5.14 4.98 5.29 5.11 5.2 5.18 5.25 5.05 

ผู้จดัการ 5 5.19 5.03 5.26 4.45 5.45 5.35 5.48 5.48 5.3 

a a a a b a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a b a a a a a 

0 1 2 3 4 5 6 

ต าแหน่งงาน 
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ภาพที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างความยึดม่ันผูกพันในงานตามอายุงานที่ 

 
จากภาพที่ 4 อภิปราย abc คือ Subset ของ Alpha มี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าอายุงานที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการปฏิบัติงานจนลืมเวลาความรู้สึกมี
ความสุข เม่ือได้ท างานอย่างเข้มข้น ความภูมิใจในงานที่
ท า และความรู้สึกอยากไปท างาน เม่ือตื่นขึ้นมาในตอน
เช้า ดังน้ี 
 ปัจจัยการปฏิบัติงานจนลืมเวลาที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันในงานของพนักงาน แสดงความแตกต่างแยก
เป็นรายคู่ เม่ือท าการพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มแล้ว
พบว่า อายุงานต่ ากว่า 1 ปี กับ อายุงาน 1 ปีขึ้นไปไม่เกิน 
2 ปี มีระดับความผูกพันในงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับบ่อย
มาก สูงกว่ากลุ่มพนักงานอายุ 2 ปีขึ้นไปไม่เกิน 5 ปี และ
พนักงานอายุงาน 5 ปี ขึ้นไปไม่เกิน 8 ปี และ 8 ปีขึ้นไป 
 ปัจจัยความภูมิใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ในงานของพนักงาน แสดงความแตกต่างแยกเป็นรายคู่ 
เม่ือท าการพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มแล้วพบว่า อายุงาน 
1 ปีขึ้นไปไม่เกิน 2 ปี และ อายุงานต่ ากว่า 1 ปี มีระดับ
ความผูกพันในงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับบ่อยมาก สูงกว่า 
พนักงานอายุงาน 2 ปีขึ้นไปไม่เกิน 5 ปี และ 5 ปีขึ้นไปไม่
เกิน 8 ปี และ 8 ปีขึ้นไป 
 ปัจจัยความรู้สึกมีความสุข เม่ือได้ท างานอย่าง
เข้มข้น ที่ส่งผลต่อความผูกพันในงานของพนักงาน แสดง
ความแตกต่างแยกเป็นรายคู่ เม่ือท าการพิจารณาแยกเป็น
รายกลุ่มแล้วพบว่า พนักงานอายุงาน 1 ปีขึ้นไปไม่เกิน 2 

ปี และ อายุงานต่ ากว่า 1 ปี มีระดับความผูกพันในงาน 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับบ่อยมาก สูงกว่า พนักงานอายุงาน 2 
ปีขึ้นไปไม่เกิน 5 ปี และ 5 ปีขึ้นไปไม่เกิน 8 ปี และ 8 ปี
ขึ้นไป  
 แสดงผลการเปรียบเทียบอายุงาน กับปัจจัย
ความรู้สึกอยากไปท างาน เม่ือตื่นขึ้นมา ในตอนเช้า ที่
ส่งผลต่อความผูกพันในงาน พบว่า มีความแตกต่างกัน 
คือ พนักงานอายุงาน1 ปีขึ้นไปไม่เกิน 2 ปี และ อายุงาน
ต่ ากว่า 1 ปี มีระดับความผูกพันในงาน ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับบ่อยมาก สูงกว่า พนักงานอายุงาน 2 ปีขึ้นไปไม่เกิน 
5 ปี และ 5 ปีขึ้นไปไม่เกิน 8 ปี และ 8 ปีขึ้นไป 
 
5. สรุปและอภิปรายผล 

5.1 สรุปผลการศึกษา  
จากการศึกษาเรื่องการศึกษาระดับความผูกพันในงาน
ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานเขตอุบลราชธานี ผู้ศึกษาได้ท าการสรุปได้ดังน้ี  
 (1)  ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันในงาน
ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานเขตอุบลราชธานี พบว่าอยู่ในระดับ บ่อยมาก 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1. ด้านการมีพลังกายและ
พลังจิตที่เข้มแข็งในการท างาน 2. ด้านการอุทิศตนให้กับ
งาน 3. ด้านการหมกมุ่นในงาน 

การ

ท างา

น

เป่ีย… 

ความ

รู้สึก

แข็งแ

กรง่… 

ความ

รู้สึก

กระตื

อรอื… 

ความ

มแีรง

บนัดา

ล… 

ความ

รู้สึก

อยาก

ไป… 

ความ

รู้สึกมี

ความ

สุข … 

ความ

ภูมใิจ

ใน

งาน… 

การ

จดจอ่ 

ใน

การ… 

การ

ปฏบิตั ิ

งาน

จน… 

ความ

ยดึมัน่

ผูกพนั

ใน… 

ต า่กวา่ 1 ปี 5.21 5.11 5.21 5.11 5.21 5.25 5.18 5.21 5.11 5.17 

1 ปีแตไ่มเ่กนิ 2 ปี 5.12 5.2 5.2 5.2 5.02 5.16 5.28 5.14 5.14 5.16 

2 ปีแตไ่มเ่กนิ 5 ปี 5.12 5.09 5.19 5.05 4.46 4.79 4.89 5.05 4.96 4.95 

5 ปีแตไ่มเ่กนิ 8 ปี 5 5.07 4.96 5 4.55 4.91 5.05 5.18 5.14 4.98 

8 ปีขึน้ไป 5.17 5.31 5.24 5.31 4.98 5.48 5.44 5.46 5.5 5.32 

a a a a cc bc ab ab b a a a a a a abc ab ab ab a a a a a a a a a a a a a a a ab ab ab ab ab a a a a a bc c b b ab b 

0 1 2 3 4 5 6 
อายุงาน 
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 (2) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 
ต าแหน่งงาน และอายุงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อความ
ผูกพันในงานของพนักงาน พบว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อความผูกพันในงาน คือ ด้านการมีพลังกาย
และพลังจิตที่เข้มแข็งในการท างาน (Vigor) และอายุงาน
ที่แตกต่างส่งผลต่อความผูกพันในงาน คือ ด้านการมีพลัง
กายและพลังจิตที่เข้มแข็งในการท างาน (Vigor) ด้านการ
อุทิศตนให้กับงาน (Dedication) และด้านการหมกมุ่นใน
งาน (Absorption) 

5.2 อภิปรายผล  
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารไทย

พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตอุบลราชธานี มี
ระดับความผูกพันในงานของพนักงานอยู่ในระดับ บ่อย
มาก ด้านต าแหน่งงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อความรู้สึก
อยากไปท างาน เม่ือตื่นขึ้นมาในตอนเช้า และอายุงานที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการปฏิบัติงานจนลืมเวลาความรู้สึกมี
ความสุข เม่ือได้ท างานอย่างเข้มข้น ความภูมิใจในงานที่
ท า และความรู้สึกอยากไปท างาน เม่ือตื่นขึ้นมาในตอน
เช้า งานวิจัยที่เก่ียวข้องมีความสอดคล้อง (อรพินทร์ ชูชม 
, 2557) พบว่าข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ท างาน
ต่างกัน และมีระดับวิทยฐานะต่างกัน มีความยึดม่ัน
ผูกพันในงานไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ (Leiter and 
Bakker, 2010) ประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อความผูกพันงานที่แตกต่างกัน และงานวิจัย (ณัฐวดี ตั้ง
ธงชัยวิริยะ, 2554) พบว่า ความผูกพันในงานของ
พนักงานด้านความขยันขันแข็ง ด้านความทุ่มเทในการ
ท างาน และด้านความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับงาน 
ที่แตกต่างกัน ส่งผลท าให้เกิดความเพลินที่เก่ียวข้องกับ
งานแตกต่างกัน เม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีความผูกพันใน
งานพวกเขาจะมีสมาธิในการท างานสูง ใจจดจ่ออยู่กับ
งาน ท าให้รู้สึกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็ว และการปฏิบัติงาน
จนลืมเวลาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันในงานที่
แตกต่างกัน  
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